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A bejelentés tartalmi kivonata

Státusz

Bejelentő megírta, hogy a JászNagykun-Szolnok megyei Szolnokon,
családi házas övezetében egy 6000
m2-es logisztikai csarnok nyílt meg.
Az érintett utca lakóit nagyon zavarja
a megnövekedett forgalom és félnek
attól is, hogy az ingatlanjaik
elértéktelenednek.
Lakossági
fórumon felmerült egy elkerülő út
megépítése, de sajnos ebben 1,5 év
alatt semmilyen előrelépés nem
történt.

lezárt

Vizsgálat eredménye
Az ügyben eljárásra jogosult Szolnok Megyei Jogú Város Polgármestere a közérdekű
bejelentésben foglaltakat megvizsgálta. Megírta, hogy a Szolnoki Építési Szabályzatról és
Szabályozási Tervről szóló 12/2018. (V. 11.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban:
SZÉSZ) értelmében a Csaba utca páratlan oldala, valamint 2-24. szám közötti része
lakóövezetnek, míg a 26. számtól az utca végéig tartó terület évtizedek óta kereskedelmi,
szolgáltató, gazdasági, építési övezetnek minősül. A terület SZÉSZ szerinti besorolása a már
korábban kialakult használathoz igazodott, változás ehhez az évtizedekkel ezelőtt kialakult
állapothoz, besoroláshoz képest nem történt. A Csaba utcán található két jelentősebb üzem
megközelítése jelenleg a 402. számú út - Tószegi út irányából valósul meg. Ez az útvonal
biztosítja a városba történő beérkezést követő legrövidebb - azaz forgalmi szempontból a
legkisebb terheléssel járó - beközlekedést. A terület meglévő beépítettsége miatt
(lakóépületek, üzemcsarnok) jelenleg másik, alternatív útvonal kizárólag a 402. számú út Tószegi út - Gyökér u. - Sashalmi u. - Csaba u. útvonal lehetne. Ez az útvonal szintén
lakóépületek mellett vezetne el, azonban a Sashalmi út, az út szélessége miatt tehergépjármű
forgalom levezetésére nem alkalmas, és a jelenlegi útvonalnál hosszabb útvonalon haladna el
a gépjárműforgalom lakóépületek mellett. Olyan alternatív útvonal kijelölése, vagy olyan új
út létesítése, amely nem érintene lakóépületet, jelenleg nem lehetséges, mivel a terület szinte
teljes egészében lakóépületekkel beépített, illetve ezek az ingatlanok magántulajdonban
állnak. A fennálló közlekedési helyzet javítása, a zavaró hatások minimalizálása érdekében,
az út kezelőjeként az Önkormányzat a közútkezelői jogkörében rendelkezésére álló
intézkedéseket korábban már megvalósította, az új üzemcsarnok létesítésétől függetlenül is.
Ennek értelmében, a Csaba utcában 30 km/h sebességkorlátozás került elrendelésre (mindkét
irányban jelzőtáblával jelezve), az áthaladó gépjárművek okozta zajterhelés csökkentése
érdekében. Ezen felül sor került „Tehergépkocsival behajtani tilos” jelzőtábla „kivéve
engedéllyel” kiegészítő jelzőtábla kihelyezésére is. Ez biztosítja azt, hogy az utcába kizárólag
a szükséges számú - valamelyik itt található telephelyre érkező - tehergépjármű hajtson be. Az
áthaladó teherforgalom az utcában megszüntetésre került, ezzel is csökkentve a forgalmi
terhelést. A tehergépjármű forgalom azonban a telephelyek kiszolgálása érdekében a területről
nem tiltható ki; különös tekintettel a terület meglévő, kereskedelmi, szolgáltató, gazdasági
építési övezeti jellegére. A meglévő forgalmi korlátozás betartásának ellenőrzésére a rendőri
szervek jogosultak, ezért a polgármester felkérte Szolnok Város Rendőrkapitányságát a
jelzőtáblával jelzett forgalmi rend fokozott ellenőrzésére az utcában. Fenti intézkedéseken túl,
az üzemcsarnok mellett a korábbi kerítés helyett, tömör betonkerítés került kialakításra, amely
a polgármester véleménye szerint, képes lesz tompítani az üzem területéről származó
zajhatásokat.

